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কসর ও জমা করর সালাত আদায় সম্পরকে ককছু কিধান 

ভূকমকা: 
আলহামদুকলল্লাহ, আল্লাহর প্রশাংসা ও নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লারমর উপর দুরূদ পারের পর আজরকর আরলাচনা শুরু 
করকছ।  

ইিাদরতর িযাপারর এককি মমৌকলক নীকত হরে, প্রকতকি ইিাদরতর 
জনয শরী‘আতপ্রিতেক আল্লাহ তা‘আলা এককি কনকদেষ্ট সময় কনধোরণ 
করর কদরয়রছন যা মস সমরয়ই আদায় কররত হয়, যকদ না মসিারক 
তার সময় মেরক কিরশষ আিশযকতা িা প্ররয়াজরনর কাররণ মির 
করর অনয সমরয় করার িযাপারর দলীল-প্রমাণাকদ পাওয়া যায়।  

আল্লাহ তা‘আলা িরলন,  

ِين   ﴿ ن ُهم   ٱَّلذ تِِهم   ع  َل  اُهون   ص   [  ٥: املاعون] ﴾ ٥ س 

“যারা তারদর সালাত সম্পরকে মিখির” [সূরা আল-মা‘উন, ৫] অেোৎ 
তারা সালাতরক তার সময় মেরক কপকছরয় মদয়।  

অনুরূপভারি িুখারী, মুসকলম, সুনান গ্রন্থকারগণ, মারলক এিাং 
আহমাদ সহ অনযানযগণ আিদুল্লাহ ইিন মাসউদ রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু 
মেরক িণেনা কররন, কতকন িরলন, 

لْت  
َ
وَل  َسأ ى   سلم و عليه اهلل صىل اّلَله  رَس 

َ
فَْضل   الَْعَمله  أ

َ
هَوقْتهَها الَصاَلة    »:  قَاَل  ؟ أ  ل

»  . 
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“আকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লামরক কজরেস করলাম, 
মকান কাজকি সরিোত্তম? রাসূল িলরলন, সময়মত সালাত আদায় 
করা”।  

ককন্তু হাদীরসর দলীল দ্বারাই আিার ময সি রুখসত িা ছাড় মদওয়া 
হরয়রছ তন্মরধয অনযতম হরে দু’ সালাতরক জমা করর এক 
সালারতর সমরয় আদায় করা।  

আর এ জমা করা মযাহর ও আসররর মারে হরয় োরক। সুতরাাং 
মযাহররক মদরী করর আসররর সমরয় কনরয় যাওয়া অেিা আসররক 
একগরয় কনরয় এরস মযাহররর সমরয় আদায় করার ছাড় শরী‘আত 
আমারদররক কদরয়রছ।  

অনুরূপভারি এ জমা করার সুরযাগ ররয়রছ মাগকরি ও ইশার মারে, 
সুতরাাং মাগকরিরক মদরী করর ইশার সমরয় কনরয় কগরয় দু’মিারক 
আদায় করা, অেিা ইশারক একগরয় কনরয় এরস মাগকররির সমরয় 
মাগকররির পররই আদায় করর মনওয়ার সুরযাগ ইসলামী শরী‘আত 
আমারদররক কদরয়রছ।  

ককন্তু ফজররর সালাত, আরলমগরণর ঐকমরতয তারক একগরয় মনওয়া 
ককাংিা কপকছরয় মদওয়ার মকারনা সুরযাগ মনই।  

িস্তুত: সফর অিস্থায় দু’সালাত জমা করর আদায় করার মাসআলাকি 
অরনক গুরুত্বপূণে। অরনরকই এ কিষয়কি কনরয় প্রশ্ন করর োরক; 
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অরনরকই আিার এর অরনক মাসআলা সম্পরকে সমযক ধারণা রারখ 
না, অেচ কিষয়কির প্ররয়াজন অনস্বীকাযে। তাই এখারন এ কিষরয় 
ককছু মাসআলার অিতারণা করার প্রয়াস পারিা।  

প্রেরমই এিা জানা দরকার ময, মহান আল্লাহর রহমত, কতকন 
মুসাকফররর জনয সালাত জমা তো একত্র করা কিকধিদ্ধ করররছন। 
এিা আল্লাহর পক্ষ মেরক রহমত ও ছাড়। কারণ মুসাকফর এমন 
ককছু অিস্থা ও পকরকস্থকতর সমু্মখীন হরয় োরকন যারত প্রকতকি 
সালাতরক তার কনকদেষ্ট সমরয় আদায় করা ককেন হরয় পরড়।  

আরলমগণ এ িযাপারর ইজমা‘ িা ঐকমতয মপাষণ করররছন ময 
আরাফার কদন মযাহর ও আসররক একগরয় কনরয় মযাহররর সমরয় 
জমা করর আদায় করা শরী‘আতসম্মত। অনুরূপভারি তারা এ 
িযাপাররও একমত মপাষণ করররছন ময, আরাফার কদন সূযে ডুিার 
পর নাহররর রারত মুযদাকলফায় মাগকরি এিাং ‘ইশা একত্র করর 
ইশার সমরয় পড়া শরী‘আতসম্মত। [মদখুন, আল-ইজমা‘ ইিনুল 
মুনকযর, পৃ. ৩৮; মারাকতিুল ইজমা‘ পৃ. ৪৫]  

তরি এর িাইরর অনয সমরয় সালাত একরত্র আদায় করার িযাপারর 
আরলমগরণর মরধয মতরভদ ররয়রছ।  

সালাত একত্র করর পড়ার কিধান:  
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আরলমগণ সফররর কাররণ দু’সালাত একরত্র আদায় করার িযাপারর 
মতরভদ করররছন:  

১. অকধকাাংশ আরলম মযমন মারলকী, শারফয়ী, হাম্বলীগণ এ মত 
মপাষণ করররছন ময, সফররর কাররণ মযাহর এিাং আসর 
অনুরূপভারি মাগকরি ও ইশার সালাতরক একরত্র আদায় করা 
জারয়য। [আশ-শারহুল কািীর, ১/৩৬৮; মুগকনল মুহতাজ, ১/৫২৯, 
কাশশাফুল ককনা‘, ২/৫] 

২. হানাফী আরলমগণ িরলন, আরাফা ও মুযদাকলফা িযতীত দু’ ফরয 
সালাতরক একত্র করর আদায় করা যারি না। তরি আকৃকতগতভারি 
এককত্রত করা যারি, আর তা হরে মযাহররক তার মশষ সময় পযেন্ত 
মদরী করর আদায় করা তারপর আসররক তার প্রেম ওয়ারে আদায় 
করা। [আদ-দুররুল মুখতার ওয়া হাকশয়া ইিন আরিদীন, ১/৩৮১]  

প্রাধানযপ্রাপ্ত মত:  

জামহূর তো অকধকাাংশ আরলমগরণর মতকি এখারন কিশুদ্ধ। কারণ; 
এর উপর দলীল প্রমাণাকদ ররয়রছ; তন্মরধয:  

১- আরাফার কদন ও মুযদাকলফার রারত সকরলর ঐকমরতযর কভকত্তরত 
দু’সালাতরক এককত্রত করর পড়া জারয়য হওয়া। আর তা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম মেরক অকািযভারি সািযস্ত হওয়া। 



 

7 

মযমনকি িকণেত হরয়রছ জারির রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু িকণেত দীর্ে 
হাদীসসহ অনযানয হাদীরস। [মুসকলম, হাদীস নাং ১২১৮] 

২- অসাংখয হাদীরস িণেনা এরসরছ ময, নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লাম তাাঁর কিকভন্ন সফরর একরত্র সালাত আদায় করররছন। 
তন্মরধয অনযতম হাদীস হরে:  

 আিদুল্লাহ ইিন উমর রাকদয়াল্লাহু ‘আনহুমা িকণেত হাদীস,  

 "السري به جد   إذا والعشاء املغرب بني جيمع وسلم عليه اهلل صىل يبانل اكن"

“নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম মাগকরি ও ইশার সালাতরক 
একসমরয় পড়রতন, যখন সফর চলমান হরতা”। [িুখারী, ১০৫৫; 
মুসকলম, ৭০৩] 

 সাঈদ ইিন জুিাইর রহ. িরলন, ইিন আব্বাস রাকদয়াল্লাহু 
‘আনহুমা িরলন, 

 غزوة يف سافرها سفرة يف الصالة بني مجع وسلم عليه اهلل صىل اهلل ولرس أن"
 البن فقلت: سعيد قال". والعشاء واملغرب والعرص، الظهر بني فجمع تبوك،

 أمته حيرج ال أن أراد: قال ذلك، ىلع محله ما: عباس

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম তািুরকর যুরদ্ধর এক 
সফরর সালাতরক জমা (এককত্রত) করর আদায় করররছন। সুতরাাং 
কতকন মযাহর ও আসর এিাং মাগকরি ও ইশারক একত্র করর আদায় 
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করররছন। সা‘ঈদ িরলন, তখন আকম ইিন আব্বাস রাকদয়াল্লাহু 
‘আনহুমারক কজরেস করলাম, তারক একাজ কররত ককরস উদু্বদ্ধ 
করল? কতকন িলরলন, কতকন মচরয়রছন তাাঁর উম্মত মযন সাংকীণেতায় 
না মভারগ।” [মুসকলম, ৭০৫] 

িস্তুত সালাতরক একরত্র পড়ার কিধারনর দ্বারা ইসলারমর সহজ হওয়া 
এিাং মহানুভিতার প্রমাণ। জমা করার হাদীসগুরলারক প্রকতকি সালাত 
তার কনকদেষ্ট সমরয় আদায় করার পরক্ষ আগত দলীল দ্বারা পকরতযাগ 
করার মকারনা কারণ মনই। কারণ সফর অিস্থায় সালাত একরত্র 
আদায় করা সাধারণ মূলনীকতর কিপরীরত এককি প্রমাকণত পদ্ধকত। 
তাছাড়া তখন উভয় সময় সালাত আদারয়র সমরয় পকরণত হরয় 
যায়।  

সালাত একরত্র আদায় করা রুখসত িা ছাড় তরি তা স্থায়ী কনয়ম 
নয়:   

ইমাম ইিনুল কাইরয়যম িরলন, জমা তো সালাতরক এককত্রত করর 
আদায় করা সাধারণ কনয়রমর পযোরয় নয় মযমনকি অরনক মুসাকফর 
মরন করর োরক ময সফররর কনয়ম হরে এককত্রত করা, ওযর 
োকুক িা না োকুক। িরাং সফরর জমা তো একত্র করর আদায় 
করা হরে রুখসত িা ছাড়। আর সফরর কসর করা হরে স্থায়ী 
কনয়ম-নীকত। সতুরাাং সস হিসসসে েলা যায় সয, মুসাকফররর জনয স্থায়ী 
কনয়ম হরে চার রাকা‘আত সালাতরক দু’রাকা‘আত আদায় করা, 
মসখারন ওযর োকুক িা না োকুক। পক্ষান্তরর দু নামাযরক এককত্রত 
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করর আদায় করার কিধান প্ররয়াজরনর তাকগরদ এিাং রুখসত িা ছাড় 
কহরসরি মদওয়া হরয়রছ। এিা এক ধররনর অপরকি অনয ধররনর। 
[আল-ওয়াকিলুস সাইরয়যি, পৃ. ১৪]  

আর এজনয মারলকী মাযহারির মলাকরদর মরত সফরর দু’ সালাত 
একরত্র আদায় করা উত্তরমর কিপরীত; কারণ প্ররতযক সালাতরক তার 
কনকদেষ্ট সমরয় অনুকিত করাই হরে উত্তম। তাই উত্তম হরে তা না 
করা। যকদ তা করা মাকরূহ নয়। মারলকী মাযহারির মলাকগণ 
এিারক ‘জাওয়ায মুস্তাওয়ীত ত্বারফাইন’ িা এমন জারয়য যার উভয় 
কদক সমান, এ নারম নামকরণ করর োরক। [কমনাহুল জালীল, 
১/৪১৬; শারহুল খুরাশী, ২/৬৭]  

পক্ষান্তরর হাম্বলী মাযহারির আরলমগরণর মরত, জমা করা মুস্তাহাি 
নয়, িরাং তযাগ করাই উত্তম।  

জমা িা এককত্রত করর আদায় করার কনয়ত োকা কী যরূরী?  

অেোৎ জমা িা এককত্রত করর আদায় করার জনয প্রেম সালাত 
আদারয়র সমরয়ই জমা করর পড়ার কনয়যত োকা যরুরী?  

আরলমগরণর মরধয এ িযাপারর করয়ককি মত ররয়রছ:  

 শারফ‘ঈ ও হাম্বলীরদর কনকি যকদ কদ্বতীয় সালাতরক একগরয় 
কনরয় এরস প্রেম ওয়ারে দু’সালাতরক একরত্র পরড় তরি 
মসখারন কদ্বতীয় সালাতরক আদায় করার কনয়যত প্রেম সালাত 
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আদারয়র সমরয়ই োকরত হরি। অিশয যকদ প্রেম সালাতরক 
মদরী করর কদ্বতীয় সালারতর সমরয় কনরয় যায় তখন প্রেম 
সালাত আদারয়র সময় কদ্বতীয় সালাতরক এককত্রত করার 
কনয়যত লাগরি না।  
মস কহরসরি যকদ প্রেম সালাত আদায় করার সময় কদ্বতীয় 
সালাতরক একগরয় কনরয় আদায় করার কনয়যত না করর তরি 
তার জমা িা এককত্রত করর আদায় করা শুদ্ধ হরি না। 
[রাওদাতুত তারলিীন, ১/৩৯৬; কাশশাফুল ককনা‘ ২/৮] 
কারণ কখনও কখনও কদ্বতীয় সালাতরক প্রেম সালারতর সমরয় 
আদায় করা হয় এককত্রত করার জনয, আিার কখনও তা করা 
হরত পারর ভুলিশতঃ। সুতরাাং এতরদাভরয়র মরধয পােেকয 
করার জনয কনয়যরতর প্ররয়াজন অিশযম্ভািী।  

 পক্ষান্তরর মারলকী মাযহারির আরলমগরণর মরত, প্রেম সালাত 
আদায় করার সমরয় কদ্বতীয় সালাতরক তার সারে জমা করার 
কনয়যত করা ওয়াকজি ককন্তু শতে নয়। (আর তা কদ্বতীয় 
সালাতরক একগরয় কনরয় আসা িা প্রেম সালাতরক মদরীরত 
আদায় করা উভয় মক্ষরত্রই সমান) সুতরাাং যকদ মকউ প্রেম 
সালাত আদারয়র সময় কদ্বতীয় সালাতরক জমা কনয়যত করা 
মছরড় কদল, তরি তারত সালাত িাকতল হরি না। [হাকশয়াতুল 
আদাওয়ী (১/৩৩৫)] 

 আর এক িণেনায় ইমাম আহমাদ, ইমাম মুযানী এিাং ইিন 
তাইকময়যাহ িরলন, প্রেম সালাত আদারয়র সময় কদ্বতীয় সালাত 
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তার সারে এককত্রত করার কনয়যরতর িাধয-িাধকতা মনই। 
[আল-মুহাযযাি, (১/১৯৭); আল-ইনসাফ:২/৩৪১]  
ইিন তাইকময়যা রহ. িরলন, ‘নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 
ওয়াসাল্লাম যখন তাাঁর সােীরদর কনরয় দু’ সালাত জমা ও কসর 
করর আদায় করকছরলন তখন কতকন তার সােীরদর কাউরক 
জমা ও কসর করার কনয়যত করার জনয আলাদা কনরদেশনা মদন 
কন। িরাং কতকন মদীনা মেরক মক্কার উরেরশয মির হরয়রছন এ 
পুররা সময় কতকন দু’ রাকাআত কসর করররছন মকারনারূপ 
জমা করা িযতীতই। তারপর কতকন আরাফায় মযাহর আদায় 
করররছন তখন কতকন সাহািীগণরক জাকনরয় মদন কন ময, কতকন 
এর পররই আসররক আদায় করর কনরত চান। ককন্তু কতকন 
আসরও আদায় কররলন আর সাহািীগরণরও মকউই মযাহররর 
সালারতর পূরিে আসররক তার সারে পড়ার কনয়যত কররন কন। 
[মাজমু‘ ফাতাওয়া: ২৪/৫০] 
সুতরাাং এিাই হরে প্রাধানযপ্রাপ্ত মত। কারণ প্রেম সালারতর 
সময় কদ্বতীয় সালাতরক তার সারে আদায় করার কনয়যত করার 
িাধয-িাধকতার মকারনা দলীল পাওয়া যারে না, িরাং দলীল 
তার উরটািাই প্রমাণ করর।         

জমা করার সমরয়র িযাপকতা:  

িস্তু জমা করর সালাত আদায় করার কিধানকি মদওয়া হরয়রছ 
মুসকলমরদর উপর রুখসত িা ছাড় ও মহানুভিতার জনয। সুতরাাং 
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প্রেম সালারতর শুরু মেরক এ জমা করার সময় কদ্বতীয় সালারতর 
মশষ পযেন্ত দীর্ে হরি।  

ইিন তাইকময়যা িরলন, সালারতর সময় সাধারণ অিস্থায় পাাঁচকি, আর 
ওযর ও প্ররয়াজরনর সময় তার সময় কতনকি। কারণ আল্লাহ 
তা‘আলা িরলন,  

قِمِ  ﴿
 
ل ٰوة   أ لُوكِ  ٱلصذ ِس  ِِلُ م  ٰ  ٱلشذ قِ  إِل  رِ   و قُر ء ان   ٱَّلذ لِ  غ س  ج   [  ٨٧: االرساء] ﴾ٱل ف 

“মতামরা সালাত আদায় কররা সূযে মহরল যাওয়ার পর মেরক রারতর 
অন্ধকার হওয়া পযেন্ত এিাং ফজররর কুরআন পাে”। [সূরা িনী 
ইসরাঈল, ৭৮]  

আর কনয়মনীকতও এভারি চরল এরসরছ ময ওযররর সময় এ 
ওয়ােগুরলারতই আদায় করত হয়, আর তাই মযাহর ও আসররক 
সূযে মহরল যাওয়ার পর মেরক সূযে ডুরি যাওয়া পযেন্ত পড়ার বিধতা 
ররয়রছ। আর মাগকরি ও ইশারক সূযে ডুরি যাওয়ার পর মেরক সুিরহ 
সাকদক উকদত হওয়া পযেন্ত পড়া বিধ। আর এিাই হরে দু’ 
সালাতরক একরত্র আদায় করার িাস্তিতা। [ইিন তাইকময়যাহ, 
শারহুল উমদা, পৃ. ২৩০-২৩১] 

আর তাই এিা প্রমাকণত হরলা ময,  
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- প্রেম সালাতকি আদায় করার সময় কদ্বতীয় সালাতকি তার 
সারে জমা করার কনয়যত োকা জরুরী নয়। কারণ এর 
উপর মকারনা দলীল মনই। 

- মুসাকফররর সালারতর সময় কতনকি, সূযে মহরল যাওয়ার পর 
মেরক সূযে ডুিা পযেন্ত  মযাহর ও আসররর সময়। আর সূযে 
ডুিার পর মেরক সুিরহ সাকদক উকদত হওয়া পযেন্ত মাগকরি 
ও ইশার সময়। আর সুিরহ সাকদক উকদত হওয়া মেরক 
শুরু করর সূযে উো পযেন্ত ফজররর সময়।  

দু’ সালাত জমা করর আদায় করার জনয কী সফররর অিস্থায় োকা 
শতে? 

 সফর অিস্থায় জমা করার কো যারাই িরলরছন, তারা 
সিাই এ িযাপারর একমত ময, জমা করা তখন জারয়য, 
যখন মুসাকফর সালারতর সমরয় সফরর ভ্রমণরত ও রাস্তা 
অকতক্রমরত অিস্থায় োকরিন।   

 ককন্তু মুসাকফর মকারনা শহরর অিস্থানরত অিস্থায় যকদ 
সালাত কসর আদায় কররত োরকন তখনও কক কতকন দু’ 
সালাত জমা করর আদায় কররত পাররিন? এ িযাপারর 
আরলমগরণর মরধয দু’কি মত ররয়রছ:  

- ইমাম মারলক, কাযী আিু ইয়া‘লা আল-হাম্বলী, ইিনুল 
কাইরয়যম এিাং ইিরন তাইকময়যার কো মেরক িুো যায় ময 
তারদর মত হরে, দু’ সালাতরক জমা করা মকিল সফররত 
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অিস্থারতই জারয়য, সফরর মকাোও অিস্থান কররল জারয়য 
নয়। [আল-মুদাওয়ানাহ ১/২০৫, আল-মুিকদ‘ ২/১২৫, 
আল-ওয়াকিলুস সাইকয়যি পৃ. ১৪, মাজমূ ফাতাওয়া 
২০/৩৬০, ২২/২৯০] কারণ আিদুল্লাহ ইিন উমর 
রাকদয়াল্লাহু ‘আনহুমা িকণেত হাদীরস তা-ই এরসরছ, কতকন 
িরলন,  

 "السري به جد   إذا والعشاء املغرب بني جيمع وسلم عليه اهلل صىل انليب اكن"

“নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম মাগকরি ও ইশার 
সালাতরক একসমরয় পড়রতন, যখন সফর চলমান হরতা”। 
[িুখারী, ১০৫৫; মুসকলম, ৭০৩] 

- অনযকদরক শারফ‘য়ী মাযহারির আরলমগণ এিাং হাম্বলী 
মাযহারির আরলমগণ, আর তার সারে ইমাম মারলক এর 
এককি মতও ররয়রছ, তারদর মরত, ময সফরর সালাত কসর 
করর পড়া হয় মস সফররই জমা করা জারয়য। সফর 
চলমান মহাক ককাংিা মকাোও অিস্থান করর মহাক। তরি 
সফররর কিধান মেরক মির হয়কন এমন হরত হরি। এর 
িাইরর যতক্ষণ তারক মুসাকফর িলা হরি ততক্ষণই মস জমা 
কররত পাররি। [মুগকনল মুহতাজ ১/৫২৯; কাশশাফুল 
ককনা‘ ২/৫; আল-িায়ান ওয়াত তাহসীল ১৮/১১০]  
ইিন কুদামা িরলন, যকদ দু সালাতরক প্রেম সালারতর 
সমরয় আদায় কররত চায় তরি তাও জারয়য, চাই মকাোও 
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অিতরণকারী অিস্থায় মহাক িা সফর চলাকালীন অিস্থায় 
মহাক অেিা এমন মকারনা এলাকায় অিস্থানকারী হয় 
মযখারন অিস্থারনর কাররণ সালাতরক কসর করর পড়রত 
িাধা হয় না। এর এিাই আতা ইিন আকি রািাহ, 
অকধকাাংশ আহরল মদীনা, শারফ‘ঈ, ইসহাক ও ইিনুল 
মুনকযররর মত। [আল-মুগনী ২/২০১] 
িস্তুত এিাই প্রাধানযপ্রাপ্ত মত, এর সপরক্ষ প্রমাণ হরে:  

 মু‘আয ইিন জািাল রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু িকণেত হাদীস, কতকন 
িরলন,  

 الصالة، جيمع فاكن تبوك، غزوة اعم وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول مع خرجنا"
ر يوًما اكن إذا حىت مجيًعا، والعشاء واملغرب مجيًعا، والعرص الظهر فصىل  أخ 

 ذلك، بعد خرج ثم دخل، ثم مجيًعا، والعرص الظهر فصىل خرج ثم الصالة،
 "مجيًعا والعشاء املغرب فصىل

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লারমর সারে তািুরকর 
যুরদ্ধ মির হলাম, রাসূল সালারত জমা কররতন, সুতরাাং কতকন মযাহর 
ও আসররক জমা কররতন, আিার মাগকরি ও ইশারকও জমা 
কররতন। এককদন কতকন সালাত আদারয় মদরী কররলন, সুতরাাং 
কতকন মযাহর ও আসররক জমা কররলন, তারপর কতকন তার তাাঁিুরত 
প্ররিশ কররলন, তারপর মিশ ককছু পরর মির হরলন অতঃপর 
মাগকরি ও ইশারক জমা করর আদায় কররলন।  [মুসকলম, ৭০৬] 
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ইিন কুদামা িরলন, এ হাদীসকি তারদর কোর উত্তরর স্পষ্ট দলীল ও 
শকেশালী প্রমাণ, যারা িরল োরকন ময দু’ সালাত মকিল তখনই 
জমা করা যারি যখন মকউ ভ্রমণরত অিস্থায় োকরি; কারণ এিা 
প্রমাণ করর ময রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম ভ্রমণরত 
অিস্থা ছাড়াও যখন কতকন মকাোও অিতরণ কররকছরলন তখনও জমা 
করররছন, কতকন তখন তাাঁর তাাঁিুরত অিস্থান কনরয়কছরলন, মসখান 
মেরক কতকন মির হরয়কছরলন এিাং দু’সালাতরক জমা করর আদায় 
করররছন। তারপর আিার কনরজর তাাঁিুরত কফরর কগরয়কছরলন। আর 
এ হাদীসকি গ্রহণ করা সুকনকদেষ্ট। কারণ িাদীসটি সােযস্ত িসয়সে এোং হেধান 
প্রদাসন তা সসু্পষ্ট আর তার হেপরীসত সকাসনা হকেু সনই। তাোড়া জমা করা িসে 

সফসরর রুখসত ো োড়সমূসির একটি; সুতরাাং তা মকিল ভ্রমণরত 
অিস্থার সারে সাংকিষ্ট হরি না, মযমকনভারি কসর ও মারসহ করার 
কিধানরক শুধু ভ্রমণরত অিস্থার সারে সাংকিষ্ট করা যায় না। তরি 
উত্তম হরে মদরী করার জমা করা, (কদ্বতীয়কির ওয়ারে প্রেমকি ও 
কদ্বতীয়কি পড়া) কারণ এর মাধযরম জমা করার িযাপারর 
মতরভদকারীরদর মতরভদ মেরক মির হওয়া যায় এিাং সকল 
হাদীরসর উপরই আমল করা যায়।” [আল-মুগনী, ২/২০২] 

তারপরও মুসাকফররর উকচত নয় ময মস মকারনা নগর িা শহরর 
অিতরণ করা অিস্থায় সালাতরক জমা করর আদায় করারক তার 
অভযারস পকরণত করর কনরি। িরাং জমা মতা তখনই কররি যখন 
তার প্ররয়াজন পড়রি এিাং তার উপর প্ররতযক সালাতরক তার 
কনকদেষ্ট সমরয় আদায় করা কষ্টকর হরয় দাাঁড়ারি।  
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সুতরাাং িুো মগল ময,  

- মযাহর ও  আসর এিাং মাগকরি ও ইশার সালাতরক জমা 
করর আদায় করা আল্লাহর পক্ষ মেরক মুসাকফররর জনয 
রুখসত িা ছাড় এিাং সহজীকরণ আর তা আল্লাহ 
তা‘আলার পক্ষ মেরক রহমতস্বরূপ।    

- জমা করা হরে রুখসত িা ছাড়; যা মুসাকফর তার 
প্ররয়াজরন কারজ লাগারি তরি তা এমন সাধারণ কনয়ম নয় 
যা সিেদা কররত হরি। 

- আরলমগরণর প্রাধানযপ্রাপ্ত মত অনুযায়ী জমা করার সময় 
প্রেম সালাত আদায় করার সমরয়ই জমা করার কনয়যত 
োকা শতে নয়। 

ময সি কাররণ দু’ সালাত জমা করা যায় 

ময সি কাররণ জমা করার কো হাদীরসর ভারষযর উপর কভকত্ত করর 
আরলমগণ িরলরছন তা হরে, ভ্রমণ ও িৃকষ্ট। তরি মকারনা মকারনা 
আরলম অনযানয ককছু কিষয়রক িৃকষ্ট ও ভ্রমরণর অরেে হওয়ার কাররণ 
এিাং িযাপকারেে মসগুরলার অধীন করর জমা করার কো িরলরছন। 

 তন্মরধয িৃকষ্টর িযাপারর হাদীরসর নস হরে, যা িুখারী ও 
মুসকলম ইিন আব্বাস রাকদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মেরক িণেনা 
কররন,  
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 املغرب وبني والعرص الظهر بني املدينة يف مجع وسلم عليه اهلل صىل انليب أن
 هذا يف مسلم عند وقع و سفر وال مطر وال خوف غري من مسلم وزاد والعشاء
:  قال ؟ ذلك فعل لم عباس البن فقلت:  قال جبري بن سعيد طريق من احلديث

 .أمته نم أحدا حيرج ال أن أراد

“কনশ্চয় নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম মদীনারত মযাহর ও 
আসররর সালাতরক এিাং মাগকরি ও ইশার সালাতরক জমা করর 
অেোৎ একরত্র আদায় করররছন”।  

মুসকলরমর িণেনায় এরসরছ, মকারনা প্রকার ভয় িা িৃকষ্ট িা সফর 
িযতীতই।  

মুসকলরমর অপর িণেনায় সাঈদ ইিন জুিাইর মেরক এরসরছ, কতকন 
িরলন, আকম ইিন আব্বাস রাকদয়াল্লাহু ‘আনহুমারক কজরেস করলাম, 
মকরনা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম তা কররলন? উত্তরর 
কতকন িলরলন, কতকন মচরয়রছন মযন তাাঁর উম্মরতর কাউরক সমসযায় 
পড়রত না হয়। 

 আর সফর সালাত জমা করার এককি কারণ, তার প্রমাণ, 
িুখারী ও মুসকলরম িকণেত, ইিন উমর রাকদয়াল্লাহু ‘আনহুমা 
মেরক িকণেত হাদীস,  

 والعشاء املغرب الوداع حجة يف مجع وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول أن»
 «باملزدلفة
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“কনশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম কিদায় হরের কদন 
মাগকরি ও ইশারক মুযদাকলফায় জমা করর আদায় করররছন।”  

শাইখুল ইসলাম ইিন তাইকময়যা রাকহমাহুল্লাহ িরলন, ‘সালাতরক 
কসর করর পড়ার কিরশষ কারণ হরে সফর। সফর িযতীত তা করা 
জারয়য মনই। ককন্তু জমা করর আদায় করা, তার কারণ হরে 
প্ররয়াজন ও ওযর। সুতরাাং যখনই তার প্ররয়াজন হরি তখনই জমা 
করা যারি মস সফর দীর্ে মহাক ককাংিা সাংকক্ষপ্ত। অনুরূপভারি িৃকষ্ট 
ইতযাকদর জনয জমা করর আদায় করার কিষয়কি। তদ্রূপ মরাগ-িযাকধ 
ও অনুরূপ কারজর জনয জমা করা, তাছাড়া অনয কাররণও জমা করর 
আদায় করা যারি। কারণ এর দ্বারা উরেশয উম্মরতর উপর মেরক 
সমসযা কনরসণ করা। আর নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 
মেরক সফরর মকাোও (সামকয়ক) অিস্থানকারল জমা করররছন িরল 
প্রমাকণত হয় কন তরি মকিল এককি হাদীরস তা এরসরছ। আর এ 
জনযই জমা করা জারয়য যারা িরলরছন মযমন মারলক, শারফ‘ঈ ও 
আহমদ তারা সফর অিস্থায় মকাোও সামকয়ক অিস্থানকারল জমা 
করার িযাপারর মতরভদ করররছন। তারদর মধয মেরক মারলক ও 
আহমাদ এক িণেনায় তা মেরক কনরষধ করররছন, আর শারফ‘ঈ ও 
আহমাদ অনয িণেনায় তা জারয়য িরলরছন। অিশয আিু হাকনফা 
আরাফা ও মুযদাকলফা ছাড়া আর মকাোও জমা কররত কনরষধ 
করররছন।  
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সুতরাাং সফররত মুসাকফররর জনয (কযকন মকাোও সামকয়ক 
অিস্থানকারী নন) দু’ সালাত একরত্র জমা করর আদায় করার 
িযাপারর (আিু হাকনফা িযতীত) অনযরদর কারও মতরভদ মনই। কারণ 
সফর হরে আযারির এককি িুকররা; মযমনকি নিী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম মেরক িকণেত হরয়রছ। আর দু’ সালাতরক জমা 
করর আদায় করার সুরযাগ দারনর মাধযরম সহজীকররণর দ্বারা 
মুসাকফররর সমসযা দূর করা হরয়রছ। আর তা দীরন ইসলারমর এককি 
সাধারণ নীকতর অন্তগেত, তা হরে এ উম্মত মেরক সমসযা ও 
সাংকীণেতা দূর করা হরয়রছ। আর মযভারি সফরর কসর করা শরীয়ত 
কনরদেকশত পন্থা িরাং সফর হরে কসর করার কারণ, মতমকনভারি 
জমা করাও জারয়য। যকদও জমা করা হরে রুখসত িা ছাড় আর 
কসর হরে শরীয়রতর কিকধিদ্ধ কনরদেশনা, তিুও উভয়কিই উে 
সাধারণ নীকতর অন্তভুেে। 

তরি ময মুসাকফর তার কনরজর মদশ ছাড়া অনয মকাোও সামকয়ক 
অিস্থান কনরয়রছ, কনরজর িাসস্থান কনধোরণ না করর, িরাং মসখারন 
প্ররয়াজরনর খাকতরর অিতরণ করররছ, তারপর প্ররয়াজন ফুকররয় 
মগরল আিার তার সফর চাকলরয় যারি, এ মুসাকফররর জনয কক দু’ 
সালাত এককির সমরয় জমা করর আদায় করা যারি এ িযাপারর 
আরলমগণ মতরভদ করররছন। আিু হাকনফা রহ. এর ধররনর জমা 
করারক কনরষধ করররছন। কতকন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 
ওয়াসাল্লাম কতৃেক আরাফাহ ও মুযদাকলফায় জমা করার কিষয়কিরক 
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মস দু’ স্থারনর সারে কিরশকষত িরল প্রকাশ করররছন। সুতরাাং তার 
মরত অনয মকাোও জমা করা যারি না।  

আর শাইখুল ইসলাম ইিরন তাইকময়যাহ রহ. িরলন, ‘আর যখন তা 
প্রমাকণত হরলা, তখন দু’সালাতরক জমা িা এককত্রত করর আদায় 
করার কিষরয় এিা িলা যায় ময, তার কারণ হরে, নুসুক িা হাে 
মযমনকি হানাফী আরলমগণ এিাং ইমাম আহমরদর একদল সােী 
িরল োরকন। আর তা ইমাম আহমরদর সরাসকর ভারষযর দাকিও 
িরি। কারণ কতকন মক্কী হাজীরক আরাফার মারে কসর কররত কনরষধ 
কররতন ককন্তু তারক জমা কররত কনরষধ কররতন না। তাছাড়া ইমাম 
আহমাদ মুসাকফর কতৃেক সালাত জমা করর আদায় করার িযাপারর 
িরলরছন ময, কসর করার মতই দীর্ে সফরর জমা কররি। আর যকদ 
িলা হয় ময, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম কতৃেক জমা 
করার কিষয়কি কছল হারের কাররণ, তাহরল মসখারন দু’কি মত 
ররয়রছ, এক. আরাফাহ্  ও মুজদাকলফাহ্  ছাড়া মকাোও জমা করা 
যারি না, মযমনকি হানাফীগণ িরলরছন। দুই. হাে িযতীত জমা 
করার অনযানয কাররণও জমা করা যারি যকদও সফর না হয়, আর 
তা হরে িাকী কতন ইমারমর মত। 

আর সতয হরে,  

 যখন মকউ সফর-রত অরস্হায় োকরি, তখন দুই 
সালাতরক একগরয় এরন িা কপকছরয় কনরয় জমা করর আদায় 
করা যারি। 
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  অনুরূপভারি যখন মকউ সফরর মকাোও সামকয়ক অিস্হান 
করর মসখারনও যকদ জমা করর সালাত আদায় করার 
প্ররয়াজন মদখা মদয় তরি তাও কররি। যারত করর সমসযা 
মুে হওয়া যায়।  

 তদ্রূপ মুকীম অিস্থা িা সফর িযতীত কনজ জায়গায় 
অিস্হানকারী িযকেগণও প্ররয়াজরন দু’ সালাতরক জমা 
করর পড়রত পাররন।  
মযমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম প্ররয়াজন 
োকার কাররণই মুজদাকলফায় জমা কররকছরলন। অেচ 
প্ররয়াজন না োকায় মীনায় তা কররনকন। যকদ প্ররয়াজন না 
োকরলও তা বিধ হরতা তরি রাসূল মসখারন তা কররতন, 
কারণ তা করার চাকহদা ও দািী মতা কছলই অেোৎ কতকন 
সফরর কছরলন। তারপরও কতকন তা কররন কন, অেোৎ 
সফরর মকাোও অিতরণ অিস্থায় দু সালাত জমা করর 
আদায় করারক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম 
প্ররয়াজন ও আিশযকতার সারে সমৃ্পে করররছন।  
মমািকো: মুসাকফর মকাোও সামকয়ক অিস্থান কনরল মসখারন 
দু’সালাত জমা করার কিষয়কি প্ররয়াজন ও আিশযকতার 
সারে সমৃ্পে, মযমকনভারি এ জমা করার কিধান মুকীম িা 
স্থায়ী আিাসস্থরলও প্ররয়াজরন করার কিধান শরী‘আরত 
ররয়রছ। ককন্তু সফরর কসর করার কিধান এর িযকতক্রম তা 
স্বাভাকিক কনয়ম, শুধু ছাড় নয়। আর এ জনযই সফরর কসর 
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করা সিোিস্থায় কনয়মকসদ্ধ কিষয়, সফর চলরত োকুক িা 
মকাোও সামকয়ক অিস্থারন োকুক। কারণ সাহািীগণ মেরক 
তা প্রমাকণত হরয়রছ, আর মসিা মারফূ‘ হাদীরসর অন্তভুেে, 
উমর ইিনুল খাত্তাি রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু িরলন,  

َعة وََصاَلة   تَانه َرْكعَ  الَسَفره  َصاَلة  » ْضَح  وََصاَلة   َرْكَعتَانه  اجْل م 
َ
 وََصاَلة   َرْكَعتَانه  اْْل

ْطره  رْصر  َغرْي   َتَمام   َرْكَعتَانه  الْفه
هَسانه  ىلَعَ  قَ مْ  ل  «نَبهيِّك 

“সফররর সালাত দু’ রাকা‘আত, ঈদুল আদহার সালাত দু’ 
রাকাআত, ঈদুল কফতররর সালাত দু’ রাকাআত, এগুরলা 
মতামারদর নিীর মুখ কনঃসৃৃ্ত পকরপূণে সালাত, কসর সালাত 
নয়।”  
অনুরূপভারি আরয়শা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহা িরলন,  

َول   الَصاَلة  »
َ
رهَضْت  َما أ

قهَرْت  َرْكَعتنَْيه  ف 
 
تهَمْت  الَسَفره  َصاَلة   فَأ

 
 «احْلََضه  َصاَلة   َوأ

“সালাত যখন প্রেম ফরয হরয়কছল তখন দু’ রাকা‘আতই 
ফরয হরয়কছল, অতঃপর সফররর সালাতরক কস্থর রাখা 
হরয়রছ আর অিস্থারনর সালারত পূণেতা আনা হরয়রছ”। 
ইমাম যুহরী িরলন, আকম ‘উরওয়ারক িললাম, তরি ময 
আকম স্বয়াং আরয়শা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহারকই সফরর পূণে 
সালাত আদায় কররত মদরখকছ? তখন উরওয়া জিারি 
িলরলন, আরয়শা মস িযাখযার আশ্রয় কনরয়রছন ময িযাখযার 
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আশ্রয় উসমান কনরয়রছন (অেোৎ কতকন হয়ত মসখারন 
অিস্থারনর কনয়ত করররছন)।  
তদ্রূপ ইিন উমর রাকদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মেরক িকণেত 
হরয়রছ, কতকন িরলন,  

َنةَ  َخالََف  َمنْ  َرْكَعتَانه  الَسَفره  َصاَلة  »  «َكَفرَ  الس 

“সফররর সালাত দু’ রাকাআত, ময মকউ সুন্নারতর 
কিররাকধতা কররি মস কারফর হরয় যারি”।  
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মুসাকফররর সালাত ও অনযানয কিকধ-কিধান কনরয় ককছু প্ররশ্নাত্তর 

প্রশ্ন- ১: কত দূররত্বর সফর কররল মকউ মুসাকফর িরল গণয হরি 
এিাং সফররর রুখসত মপরত পারর?  

উত্তর: মানুরষর দৃকষ্টরত যকদ উরেশযকৃত স্থানকি সফর কহরসরি 
কিরিকচত হয়, তরি তাই তারক মুসাকফর িানারি। আর তখনই 
সফররর চারকি রুখসত িা ছারড়র অকধকারী হরি। মস চারকি িস্তু 
হরে:  

- কসর তো চার রাকা‘আত কিকশষ্ট সালাতরক কসর করর দু’ 
রাকা‘আত পড়া 

- জমা তো দুই সালাতরক একগরয় কনরয় অেিা কপকছরয় কনরয় 
ময মকারনা এক ওয়ারে আদায় করা। 

- মমাজার উপর মারসহ করা, কতন-কদন কতন-রাকত্র পযেন্ত।  
- রমযারনর কদরনর মিলায় সাওম ভঙ্গ করা।  

আর যকদ স্থানকি সফররর দূরত্ব কী না এ িযাপারর দৃকষ্টভঙ্গীগত 
পােেকয মদখা মদয়, অেিা  সরেহ হয়, তখন দূররত্বর কদরক মখয়াল 
কররত হরি। তাই মদখরত হরি যকদ মতামারদর যাওয়ার স্থানকি 
মতামারদর সহর মেরক আকশ (৮০) ককরলাকমিাররর অকধক হয়, 
তাহরল মতামরা মুসাকফর িরল কিরিকচত হরি; আর তখন মতামরা 
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উপররাে চারকি রুখসরতর অকধকারী হরি। অেোৎ দুই সালাতরক 
জমা করার সুরযাগ, চার রাকা‘আত কিকশষ্ট সালাতরক দু’ রাকা‘আরত 
কসর করার সুরযাগ, মমাজার উপর কতন-কদন কতন রাত মারসহ 
করার সুরযাগ এিাং রমযারনর কদরনর মিলায় সাওম ভঙ্গ করার 
সুরযাগ।  

আর সফর অিস্থায় মকাোও অিতরণ কররলও মতামরা জমা করা 
এিাং কসর করার সুরযাগ পারি, যকদও মতামরা ভ্রমণরত না োক। 
কারণ মতামরা তখনও মুসাকফর কহরসরিই খযাত োক, সুতরাাং 
মতামরা সফররর চারকি রুখসত ও ছারড়র সুরযাগ লারভর অকধকারী 
হরি, যকদও মকাোও সামকয়কভারি অিস্থান করর োক। যখন মতামরা 
জামাআরতর সারে তা আদায় কররি।  

এর মরধয এককি পােেকয এই ময, কসর করা মতামারদর জনয উত্তম 
হরি, আর জমা না করা মতামারদর জনয উত্তম হরি, যকদ জমা না 
করার কাররণ কষ্ট অনুভূত না হয়। তরি কষ্ট না োকরলও জমা 
কররত মদাষ মনই; কারণ মতামারদররক তখনও মুসাকফরই িলা হরয় 
োরক। 

 

প্রশ্ন: ২ কারও উপর যকদ মুসাকফর অিস্থায় সালাত পড়ার 
আিশযকতা এরস যায়, ককন্তু মস কনজ অিস্থানস্থরল যাওয়া পযেন্ত যকদ 
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মসিা আদায় না করর তরি মস কক উে সালাতকি পূণে আদায় কররি 
নাকক কসর কররি?  

উত্তর:  তার উপর কতেিয হরে মস সালাতরক পূণেরূরপ আদায় করা। 
সালাত আদায় করার অিস্থাই এখারন ধতেিয হরি। কারণ মস এখন 
মুকীম িা অিস্থানকারী। তাছাড়া সফররর কারণ তার কাছ মেরক 
কতররাকহত হরয়রছ। আর এিাই শাইখুল ইসলাম ইিন তাইকময়যাহ 
রহ. এর পছেনীয় মত।  

 

প্রশ্ন: ৩ কারও উপর যকদ মুকীম অিস্থায় সালাত পড়ার আিশযকতা 
এরস যায়, ককন্তু মস মুসাকফর হরয় যাওয়া পযেন্ত যকদ মসিা আদায় না 
করর তরি মস কক উে সালাতকি পূণে আদায় কররি নাকক কসর 
কররি?  

উত্তর: তার জনয কসর করা কিকধ-সম্মত। কারণ মস সালাত 
আদারয়র সময় মুসাকফর অিস্থায় আরছ। আর এিাই শাইখুল ইসলাম 
ইিন তাইকময়যার পছে করা মত।  

 

প্রশ্ন: ৪ যখন মকারনা মুসাকফর মকারনা মুকীম (অিস্থানকারী) এর 
কপছরন সালাত আদায় কররি তখন মস কী কররি?  
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উত্তর: তখন মুসাকফররর উপর কতেিয হরি মস সালাতকি পূণেরূরপ 
আদায় করা। মস সালারতর শুরু মেরক মপরলা নাকক মকিল এক 
রাকা‘আত মপরলা অেিা দুই রাকা‘আত িা কতন রাকা‘আত মপরলা 
এরত মকারনা তারতময হরি না। তখন মুসাকফররর জনয কসর করা 
জারয়য হরি না। কারণ নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম িরলরছন 
মযমনকি িুখার ও মুসকলরম িকণেত হরয়রছ,  

 «عليه ختتلفوا فال به يؤتم اإلمام جعل إنما»

“ইমাম মতা কনধোরণ করা হরয়রছ তারক অনুসরণ অনুকরণ করার 
জনয, সুতরাাং মতামরা তার সারে কভন্নমত কররা না”।  

তাছাড়া ইমাম মুসকলম ইিন আব্বাস রাকদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মেরক 
িণেনা কররন, যখন তাক কজরেস করা হরলা, মুসাকফররর কিধান 
এমন মকরনা ময মস যখন একা পরড় তখন কসর করর ককন্তু 
(মুকীম) ইমারমর কপছরন চার রাকা‘আত পরড়? তখন কতকন িলরলন,   

 «السنة يه تلك»

“এিাই হরে সুন্নাহ তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লারমর 
আদশে”।  
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প্রশ্ন: ৫ যখন মকারনা মুকীম মকারনা মুসাকফররর কপছরন সালাত 
আদায় কররি তখন মস কী কররি?  

উত্তর: তার উপর কতেিয হরে মস সালাত পকরপূণেরূরপ আদায় করা। 
সুতরাাং যখন মুসাকফর ইমাম দু’ রাকা‘আত আদায় করর সালাম 
কফরারি তখন মুকীরমর উপর আিশযক হরে িাকী দু’ রাকা‘আত 
কনরজ আদায় করা; যারত মস তার সালাতরক চার রাকা‘আত কিকশষ্ট 
কররত পারর।  

এখারন এককি কনয়মনীকত জানা দরকার তা হরে, মুোদী সিোিস্থায় 
তার ইমারমর সারে পূণে সালাত আদায় কররি। তাই  

- যকদ ইমাম মুকীম হয় আর মুোদীও মুকীম হয় তরি 
মুোদীর উপর সালাত পূণেরূপ আদায় করা ওয়াকজি। 

- যকদ ইমাম মুকীম হয় আর মুোদী মুসাকফর হয়, তরি 
মুোদীর উপর সালাত পূণেরূপ আদায় করা ওয়াকজি।  

- যকদ ইমাম মুসাকফর হয় আর মুোদী হয় মুকীম, তরি 
মুোদীর উপর ওয়াকজি হরে পূণে সালাত আদায় করা।  

- তরি এক অিস্থা এর িযকতক্রম, তা হরে, যকদ ইমাম 
মুসাকফর হয় আর মুোদীও মুসাকফর হয় আর তারা উভরয় 
কসর কররত চান, তখন মুোদী কসর কররিন।     
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প্রশ্ন: ৬ যখন মকউ মসকজরদ প্ররিশ করর মদখরত পায় ময ইমাম 
সারহি ইশা পড়রছন, অেচ মসকজরদ প্ররিশকারী মাগকরি পরড় কন, 
তখন মস কী কররি?  

উত্তর: কিশুদ্ধ মত হরে ময, কতকন ইমারমর সারে ইশার সালারত 
প্ররিশ কররিন তরি কতকন কনয়যত কররিন মাগকররির সালারতর। 
এখারন ইমাম ও মুোদীর মধযকার কনয়যরতর কভন্নতা হরলও তারত 
মকারনা ক্ষকত মনই। সুতরাাং যখন ইমাম সারহি কতন রাকা‘আত 
আদায় করর চতুেে রাকা‘আরতর জনয দাাঁড়ারিন, তখন মুোদী িরস 
পড়রি এিাং তাশাহহুদ পরড় কনরি, আর এমতািস্থায় তার জনয দু’কি 
কারজর এককি করার এখকতয়ার োকরি, হয় মস িসা অিস্থায় 
ইমারমর অরপক্ষা কররি অতঃপর যখন ইমাম চতুেে রাকা‘আত পরড় 
এরস সালাম কফরারি তখন মসও সালাম কফরারি অেিা তার জনয 
ইমারমর পূরিেই সালাম কফকররয় মফলা বিধ হরি। আর একি শাইখুল 
ইসলাম ইিন তাইকময়যা এর পছেনীয় মত।  

 

প্রশ্ন: ৭ যখন মকউ মসকজরদ প্ররিশ কররি এমতািস্থায় ময মস 
মযাহর আদায় করর কন, ককন্তু ইমামরক মস আসর আদায়রত অিস্থায় 
পারি, এমতািস্থায় তার করণীয় কক?  

উত্তর: মস ইমারমর সারে মযাহররর সালারতর কনয়রত প্ররিশ কররি, 
আর মস মস সালাতরক পকরপূণেরূরপ আাদায় কররি, মকারনারূপ 
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কসর করর নয়। কারণ এ দু’ সালারতর মরধয কাযেগত মকারনা 
পােেকয মনই। উভরয়র রাকা‘আত সাংখযা একই, আর তারদর মরধয 
পদ্ধকতগত মকারনা পােেকযও মনই। আর শাইখুল ইসলাম ইিন 
তাইকময়যাহ রহ. এ মতকি পছে করররছন।  

 

প্রশ্ন: ৮ যকদ মকউ সালারত প্ররিরশর সময় কনয়যত করর পূণে সালাত 
আদায় কররি, ককন্তু সালাত আদারয়র সময় তার স্মরণ হরলা ময মস 
মতা মুসাকফর, এমতািস্থায় মস কক কসর আদায় কররি? 

উত্তর: এমতািস্থায় তার উপর পূণেরূপ সালাত আদায় করা আিশযক 
নয়, িরাং মস কসর কররি, যকদও মস সালারতর শুরু মেরক কসররর 
কনয়যত করর কন। কারণ মুসাকফররর সালারতর িযাপারর মূল কো 
হরে কসর করা। মযমন আরয়শা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহা মেরক িকণেত, 
কতকন িরলন,  

 يف وزيد السفر صالة فأقرت والسفر احلض يف ركعتني ركعتني الصالة فرضت»
 «احلض صالة

“সালাত প্রেরম ভ্রমণ ও  অিস্থানকালীন অেোৎ সিোিস্থায় দু’ 
রাকা‘আত দু’রাকা‘আত করর ফরয হরয়কছল, অতঃপর সফররর 
সালাতরক তার অিস্থায় মররখ মদওয়া হয় ককন্তু অিস্থানকালীন 
সমরয়র সালারত িৃকদ্ধ র্রি।”  
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আর এ মতকি শাইখুল ইসলাম ইিন তাইকময়যাহ রহ. পছে 
করররছন।     

 

প্রশ্ন: ৯ ময মকউ কসর করার কনয়যরত সালারত প্ররিশ করল, ককন্তু 
পরর ভুরল কগরয় তৃতীয় রাকা‘আরতর জনয দাাঁকড়রয় মগল, এমতািস্থায় 
মস কক কদ্বতীয় রাকা‘আরতর িসায় কফরর যারি নাকক চার রাকা‘আত 
আদায় কররি?  

উত্তর:  তার উপর কতেিয হরে কদ্বতীয় রাকাআরতর িসায় কফরর 
যাওয়া। কারণ এ মলাককি দু’ রাকা‘আত সালাত আদায় করার জনযই 
সালারত প্ররিশ করররছ, সুতরাাং মস দু’ রাকা‘আতই পড়রি, এর 
মিকশ করা তার জনয জারয়য মনই। সুতরাাং তার উপর কতেিয হরে 
তৃতীয় রাকা‘আত মেরক কফরর কগরয় সালাত কফরারনা এিাং সালারমর 
পরর সাজদারয় সাহু প্রদান কররি, কারণ মস সালারত িকধেত কাজ 
করররছ।  

আর এিা শাইখুল ইসলাম ইিন তাইকময়যা রহ. এর অকভমত।  

 

প্রশ্ন ১০ যকদ মকউ মযাহর ও আসর অেিা মাগকরি ও ইশা আগাম 
জমা করর পরড় কনল, তারপর মস তার শহরর এমন সমরয় প্ররিশ 
কররলা ময আসর ককাংিা ইশার সালারতর ইকামত হরে, অেিা 



 

33 

মসগুরলার আযারনর পূরিেই মস তার জায়গায় প্ররিশ কররলা, 
এমতািস্থায় মস কক সালারত প্ররিশ কররি এিাং তারদর সারেও 
সালাত আদায় কররি?  

উত্তর: তারদর সারে সালারত প্ররিশ করার আিশযকতা তার উপর 
মনই। কারণ মস সালাত আদায় করর কনরয়রছ এিাং কনরজর দাকয়ত্ব 
মেরক মুে হরত মপরররছ। সুতরাাং তার উপর কতেিয নয় তারদর 
সারে সালাত আদায় করা; কারণ মস তা আদায় করর কনরয়রছ এিাং 
পূিেিতেী সালারত সারে আগাম জমা করররছ। তরি যকদ মস তারদর 
সারে নফল সালারতর কনয়যরত প্ররিশ করর এিাং তার মেরক সরেহ-
সাংশয় দূর কররত চায় তরি তা উত্তম।  

আর এ মতকি শাইখুল ইসলাম ইিন তাইকময়যাহ রহ. পছে 
করররছন। 

 

প্রশ্ন: ১১ আসররর সালাতরক জুম‘আর সালারতর সারে জমা তো 
একত্র করর আদায় করার কিধান কী?  

উত্তর: আসররর সালাতরক জুম‘আর সালারতর সারে জমা করা যারি 
না। আর জুম‘আরক মযাহররর উপর ককয়াস করাও শুদ্ধ হরি না। 
কারণ মযাহর ও জুম‘আর মরধয পােেকয কিদযমান। সুতরাাং মুসাকফর 
যকদ জুম‘আর সালাত আদায় করর তরি তার জনয জারয়য নয় তার 
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সারে আসররক জমা করর আদায় করা। কারণ নিী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম মেরক প্রমাকণত হয় কন ময কতকন আসর ও 
জুম‘আরক একরত্র জমা করর আদায় করররছন। আর ইিাদরতর 
িযাপারর মূল হরে কনকষদ্ধ হওয়া, যতক্ষণ না দলীল-প্রমাণাকদরত তা 
সািযস্ত না হরি।  

 

প্রশ্ন: ১২ জুম‘আর কদরন কী সফর করা জারয়য?  

উত্তর: জুম‘আর কদরন জুম‘আর সালারতর কদ্বতীয় আযান হরয় মগরল 
সফররর উরেরশয মির হওয়া হারাম। কারণ আল্লাহ তা‘আলা িরলন,  

ا ﴿ ه  يُّ
 
أ َٰٓ ِين   ي  ُنٓوا   ٱَّلذ ل ٰوةِ  نُودِي   إِذ ا ء ام  ةِ ي و مِ  ِمن لِلصذ ُُمع  ا   ٱۡل  و  ع  ٰ  ف ٱس  رِ  إِل 

ِ  ذِك   ﴾ٱّللذ
   [٩: اجلمعة]

“মহ যারা ঈমান এরনছ, যখন মতামারদররক জুম‘আর কদরন সালারতর 
জনয ডাকা হয় তখন মতামরা আল্লাহর কযকর এর কদরক ধাকিত 
হও”। [সরূা আল-জুম‘আহ: ৯]  

ককন্তু যকদ কদ্বতীয় আযারনর পূরিে সফর শুরু করর তরি তা জারয়য। 
তরি মকারনা মকারনা আরলম িরলরছন এ সমরয়ও তার জনয সফর 
করা মাকরূহ; যারত করর মকারনা মানুরষর জনয জুম‘আর উপকস্থত 
হওয়ার ময ফযীলত ররয়রছ তা মেরক মস মাহরূম না হয়।  
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প্রশ্ন: ১৩ ময দু’ সালাতরক জমা করর আদায় করার ইো করা হরে 
মস দু’মিা সালাত কী মকারনা প্রকার কিরেদ িযতীত পরপর আদায় 
করর কনরত হরি?  

উত্তর: এ দু’ সালারতর মরধয পরপর হওয়া শতে নয়। আর একিই 
শাইখুল ইসলাম ইিন তাইকময়যা রহ. পছে করররছন।  

 

প্রশ্ন: ১৪ যখন মকউ দু সালাতরক জমা করর আদায় করার ইো 
মপাষণ করর তখন কক প্রকত সালারতর জনয আযান ও ইকামত 
কদরি?  

উত্তর: িস্তুত মুসাকফররর জনয কনরদেশনা হরে এক আযান মদওয়া 
এিাং প্রতযরক সালারতর জনয ইকামত মদওয়া। আর এ মতকিরকই 
শাইখুল ইসলাম ইিন তাইকময়যা রহ. পছে করররছন।    

 

প্রশ্ন: ১৫ যখন মকউ দু’ সালাত জমা করর আদায় কররি তখন 
সালারতর পররর কযকরগুরলার অিস্থা কী হরি?  

উত্তর: উত্তম হরে, মস িযকে উভয় সালাত আদারয়র পর উে 
কযকরগুরলার মরধয প্রেরম প্রেম সালারতর পররর কযকর পরড় কনরি 
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তারপর কদ্বতীয় সালারতর পররর কযকরগুরলা পরড় কনরি। (অেোৎ 
কযকরগুরলা ধারািাকহকভারি পরপর দু’িার করর কনরি) তরি যকদ 
সিেরশষ সালারতর কযকর আদায় করর তরি তারত প্রেম সালারতর 
কযকরও আদায় হরয় যারি।  

 

প্রশ্ন: ১৬ মসকজরদর একই সমরয় দু’কি জামা‘আত অনুিারনর কিধান 

উত্তর: একই সমরয় মসকজরদ দু’কি জামা‘আত অনুকিত করা জারয়য 
মনই। কারণ একি মুসকলমরদর মরধয কিকেন্নতা ও তারদর ঐরকয 
ফািল ধরারি। জামা‘আত মতা মকিল মুসকলমরদর ঐরকযর উপর 
প্রমাণ কহরসরি ফরয করা হরয়রছ।  

আর এ মতকিই শাইখুল ইসলাম ইিন তাইকময়যা রহ. পছে 
করররছন। 

 

প্রশ্ন: ১৭ যকদ সফরর কারও মরন পরড় ময মস মুকীম অিস্থায় ময 
সালাত পরড়কছল তা মকারনা কাররণ কিশুদ্ধ হয় কন, মযমন তার অজু 
কছল না, তাহরল মস এখন কত রাকা‘আত আদায় কররি? 
অনুরূপভারি মুকীম অিস্থায় কারও যকদ মরন পরড় ময মস সফর 
অিস্থায় ময সালাত পরড়কছল তা মকারনা কাররণ কিশুদ্ধ হয় কন, 
তাহরল মস এখন কত রাকা‘আত সালাত আদায় কররি?  
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উত্তর: এসি অিস্থায় তারক পূণে সালাতই পড়রত হরি, কসর নয়। 
[ইিন িায রহ.] 

প্রশ্ন: ১৮ সালাত জমা করা িলরত কী িুোয়?  

উত্তর: জমা কররত িলরত িুোয়, মুসল্লী একগরয় এরন মযাহররর 
সমরয় প্রেম মযাহর তারপর আসর আদায় করা। অেিা মযাহররক 
এমনভারি মদরী করা ময মযাহররর ওয়াে মশষ হরয় যারি, তারপর 
আসররর ওয়াে আসরল প্রেরম মযাহর আদায় করর তারপর 
আসররর সালাত আদায় করা।  

অনুরূপভারি মাগকরি ও ইশার মক্ষরত্রও মযাহর ও আসররর মত 
আদায় করা। অেোৎ মাগকররির সমরয় ইশারক একগরয় এরন প্রেরম 
মাগকরি তারপর ইশার সালাত আদায় কররি। অেিা মাগকরিরক 
এমনভারি কপকছরয় কদরি ময মাগকররির সময় মশষ হরয় যারি, 
তারপর ইশার ওয়াে হরল মসখারন প্রেরম মাগকরি আদায় করর 
তারপর ইশার সালাত আদায় করর কনরি।  

এভারি একগরয় এরন ককাংিা কপকছরয় কনরয় পড়ারক জমা তাকদীম ও 
জমা তা‘খীর িলা হয়।  

 

প্রশ্ন: ১৯ মুসাকফর তার সালাত কখন জমা করা শুরু কররত পাররি?  
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যখন মুসাকফর তার কনরজর স্থারন োকরি তখন যকদ তার সালারতর 
সময় হরয় যায়, তখন তার জনয কসর করা বিধ হরি না। 
অনুরূপভারি জমাও কররত পাররি না, তরি যকদ মস ভয় করর ময এ 
অিস্থায় মির হরয় পড়রল কদ্বতীয় সালারতর ওয়াে পার হরয় যারি, 
মস মসিারক তার সময়মত আদায় কররত পাররি না, িা সালাত 
আদারয়র জনয অিতরণ কররত পাররি না, মযমন মকউ মযাহররর 
সালারতর সময় কিমারনর সফর করল, িা আন্তরজলা গাড়ীরত ভ্রমণ 
শুরু করল, এমতািস্থায় তার জনয বিধ ররয়রছ আসররক মকারনা 
প্রকার কসর িযতীতই মযাহররর সারে আদায় করর মনওয়া। (অেোৎ 
তখন মযাহররর সারে আসররক চার রাকা‘আত পরড় কনরি)।  

 

প্রশ্ন: ২০ যকদ মকউ মদরী করর সালাত জমা করার কনয়ত করার পর 
যখন মস িাড়ী কফরর মগল তখন মদখল ময কদ্বতীয়কির সময় এখনও 
হয়কন এমতািস্থায় মস কী কররি?  

উত্তর: যখন মকউ জমা তা‘খীর িা কদ্বতীয় সালারতর সারে মদরী করর 
জমা করর আদায় করার কনয়যত করর সফর শুরু করার পর মদখল 
ময মস কদ্বতীয় সালাতকির সময় আসার আরগই িাড়ীরত কফরর মগরলা 
এমতািস্থায় মস কদ্বতীয় সালাতকিরক প্রেম সালারতর সারে কমকলরয় 
আদায় কররি না, িরাং প্ররতযক সালাতরক তার কনকদেষ্ট সমরয় 
পূণেরূরপ আদায় করর কনরি। (চার রাকা‘আত); যকদও মসখারন 
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অিকশষ্ট সময় খুি সামানযই হয়। কারণ কসর ও জমা করার মূল 
কারণ কছল সফর, তা মতা চরল মগরছ।  

এ ফরতায়াকির কভকত্ত হরে জমা তা‘খীর িা মদরী করর জমা করর 
আদায় করার মক্ষরত্র প্রেম ওযরকিরক চলমান োকার শতে অিকশষ্ট 
োকার িাধয-িাধকতা আররাপ করা।   

ককন্তু যকদ মকউ জমা তা‘খীর িা মদরী করর পরিতেী সালারতর সারে 
আদায় করার কনয়রত সফরর মির হরলা, ককন্তু ময স্থারনর উরেরশয 
সফর মির হরয়রছ মসখারন কগরয় মদখল ময এখনও প্রেম সালারতর 
সামানয সময় িাকী আরছ তারপর কদ্বতীয় সালারতর সময় প্ররিশ 
কররি, তখন কী কররি?  

িস্তুত এখারন তার করয়ককি অিস্থা োকরত পারর:  

প্রেম অিস্থা: যকদ মস মকারনা মসকজরদ না োরক তরি তার জনয 
উত্তম হরে অরপক্ষা করা যারত করর কদ্বতীয় সালারতর ওয়াে হরয় 
যায়, তারপর মস দু’ সালাতরক জমা ও কসর করর একসারে আদায় 
কররি। তরি যকদ কভন্ন কভন্নভারিও আদায় করর তাহরল তাও 
জারয়য। 

কদ্বতীয় অিস্থা: যকদ মস কদ্বতীয় সালারতর আযারনর পরর ককন্তু মসিার 
ইকামরতর পূরিে মসকজরদ প্ররিশ করর তাহরল মস প্রেরম কসর করর 
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প্রেম সালাতকি আদায় করর কনরি তারপর কদ্বতীয় সালাতকি 
জামা‘আরতর সারে আদায় কররি।  

তৃতীয় অিস্থা: যকদ মস মসকজরদ প্ররিশ করর মদখল ময মলারকরা 
কদ্বতীয় সালাত আদায় কররছ এমতািস্থায় তারদর সারে প্রেম 
সালারতর কনয়যত করর সালারতর জামা‘আরত প্ররিশ কররি, তারপর 
মযভারি পূরিে িকণেত হরয়রছ মসভারি আদায় কররি, অেোৎ উপররাে 
৬ নাং প্ররশ্নাত্তররর মত করর আদায় কররি।  

আর যকদ জমা তাকদীম িা অগ্রীম জমা করর মনওয়ার পরর এমন 
সময় কনজ শহরর প্ররিশ করল ময তখনও প্রেম সালারতর সময়ও 
িাকী আরছ, এমতািস্থায় মস কসর ও জমা করর যা আদায় করর 
কনরয়রছ তা-ই তার জনয কিশুদ্ধ হরয়রছ িরল ধরর মনওয়া হরি। 
অেোৎ তারক আর মসিা আদায় কররত হরি না।  

 

প্রশ্ন: ২১ মনৌকা, লঞ্চ ককাংিা কিমারন কীভারি সালাত আদায় কররি? 

মনৌকা লঞ্চ-কিমার ককাংিা কিমারন মযভারি মুসকল্লর জনয সহজ হয় 
মসভারি সালাত আদায় কররত পাররি। তা মাকরূহ হরি না। কারণ 
ইিন উমর রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু মেরক িকণেত, কতকন িরলন, নিী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লামরক পাকনর জাহারজ সালাত আদায় 
করা সম্পরকে কজরেস করা হরল কতকন িরলরছন,  
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 رشط ىلع واحلاكم قطين ادلار رواه(  الغرق ختاف أن إال قائما فيها صل) 
 الشيخني

“তুকম তারত দাাঁকড়রয় সালাত আদা কররা, তরি যকদ ডুরি যাওয়ার 
ভয় কর তাহরল কভন্ন কো”। দারা-কুতনী ও হাককম িুখারী ও 
মুসকলরমর শতোনুযায়ী তা চয়ন করররছন। 

কিমারন সালাত আদারয়র কিকিধ অিস্থা:   

কিমারন সালাত আদায় দু’ প্রকার: নফল সালাত ও ফরয সালাত।  

ক) যকদ মস সালাতকি হয় নফল, তরি:  

আররাহী মযভারি ময অিস্থায় আরছ মসভারি মস অিস্থায় আদায় 
কররত পাররি। রুকু ও সাজদা ইকঙ্গত করর আদায় কররত পাররি, 
মসিা মযকদরকই কফরর োকুক না মকন। ককিলার কদরক মুখ করর 
োকা শতে নয়। অনুরূপ কিধান গাড়ীরত োকার িযপাররও প্ররযাজয। 
কারণ আরমর ইিন রািী‘আহ িকণেত হাদীরস এরসরছ,  

( به توجهت حيث راحلته ىلع يصيل وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول رأيت)
 عليه متفق

“আকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লামরক তার িাহরনর 
উপর মযকদরকই িাহন কফররছ মসকদরকই সালাত আদায় কররত 
মদরখকছ”। [িুখার ও মুসকলম] 
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আর িুখারীর িণেনায় অকতকরে এরসরছ,  

 (املكتوبة يف يصنعه يكن ولم برأسه يومئ)

“কতকন (রুকু ও সাজাদার সময়) তার মাো কদরয় ইকঙ্গত করররছন, 
ককন্তু কতকন ফরয সালারতর মক্ষরত্র তা কররতন না”।  

আর মুসকলরমর িণেনায় অকতকরে এরসরছ,  

 (عليها يوتر)

“কতকন িাহরনর উপর ওকয়তর সালাতও আদায় করররছন”।  

তরি উত্তম হরে তাকিীরর তাহরীমার সময় ককিলামুখী হরয় তা 
করা।  

খ) ককন্তু যকদ সালাতকি হয় ফরয মকারনা সালাত, তখন তার চারকি 
অিস্থা োকরত পারর:  

এক. যকদ কিমারনর আররাহরনর পূরিে িা কিমান মেরক নামার পরর 
মস ফরয সালাতকিরক তার কনকদেষ্ট ওয়ারে িা জমা তাকদীম অগ্রীম 
আদায় করর িা জমা তা‘খীর িা কপকছরয় পরড় মনওয়ার সুরযাগ োরক 
তরি তারক মসভারিই আদায় কররত হরি।  

দুই. যকদ সময় হওয়ার পূরিেই কিমারন প্ররিশ করর মফরল, এিাং যকদ 
সালাতকি এমন হয় যা পরিতেী সালারতর সারে জমা করর আদায় 
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করা সম্ভি,  আর তার অকধক ধারণা হয় ময কিমান প্রেম সালাতকির 
ওয়াে মশষ হওয়ার পররই মকিল ভূকমরত অিতরণ কররি, তখন 
আররাহীর উকচত হরি জমা তা‘খীর িা কপকছরয় কনরয় জমা করার 
কনয়যত করা। মযমন মযাহররক আসররর সমরয় কপকছরয় কনরয় জমা 
করর আদায় করা, অনুরূপভারি মাগকরিরক ইশার সমরয় কপকছরয় 
কনরয় জমা করর আদায় করা।  

কতন. আর যকদ সময় হওয়ার পূরিেই কিমারন উরে পরড়, আর তার 
প্রিল ধারনা হয় ময দু’ সালাত জমা করা যায় এমন সালারতর পুররা 
সময় চরল যাওয়ার পর ককাংিা সালাতকি যকদ এমন হয় যা পরিতেী 
সালারতর সারে জমা করা যায় না মযমন ফজররর সালাত, তাহরল 
তার উপর ওয়াকজি হরি কিমারনর সালাত আদারয়র স্থান যকদ পাওয়া 
যায় তারত তা আদায় করা যকদ তা কররত সম্ভি হয়, যকদ না পাওয়া 
যায় মতা চলাচল পরে, যকদ তাও সম্ভি না হয় তরি দাাঁকড়রয় সালাত 
আদায় কররি ককন্তু রুকু ও সাজদা তার মচয়ারর িসা অিস্থায় ইকঙ্গত 
করর আদায় কররি। মকারনাভারিই সালারতর সময় চরল যাওয়া 
পযেন্ত মদরী করা তার জনয বিধ হরি না।  

চার. যকদ কিমারন সালাত আাদারয়র স্থান োরক এিাং মসখারন 
যোযেভারি ককিলামুখী হরয় দাাঁকড়রয়, রুকু করর ও কসজদা করর 
সালাত আদায় করা সম্ভি হয় তরি তারক মসভারিই সালাত আদায় 
কররত হরি, যকদ তারত অরনক সমরয়র প্ররয়াজন হয়।         
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প্রশ্ন: ২২ ইশার সালাতরক মাগকররির সালারতর সারে জমা করর 
আদায় করার ফরল ওকয়তর এর সালাতরক কখন আদায় কররি?  

উত্তর: যখন মুসাকফর মাগকররির সারে ইশারক একগরয় এরন আদায় 
কররি তখন তার জনয জারয়য ররয়রছ ওকয়তর সালাতরক ইশার 
সালারতর পররই আদায় করর মনওয়া। তারক ইশার সালারতর সময় 
হওয়া পযেন্ত অরপক্ষা কররত হরি না। কারণ ওকয়তররর িযাপারর 
ধতেিয হরে ইশার সালারতর পরর হওয়া, ইশার সালারতর ওয়াে 
আসা নয়। আর এিাই অকধকাাংশ আরলরমর মত।  

প্রশ্ন: ২৩ িৃকষ্টর জনয মুকীম ও মুসাকফর সিোিস্থায় জমা করার কিধান  

উত্তর: সহী হাদীরস িকণেত হরয়রছ ময রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 
ওয়াসাল্লাম িৃকষ্টর কাররণ মাগকরি ও ইশারক জমা করর আদায় 
করররছন। [িুখারী] সুতরাাং িৃকষ্টর কাররণ জমা করা জারয়য।  

তরি তা শুধু তারদর জনযই বিধ, যারা মসকজরদর িাইরর এিাং 
মসকজরদ আসরত কষ্ট হরি। ককন্তু যারা মসকজরদ ররয়রছন িা 
মসকজরদ মযরত কষ্ট হরি না তারা জমা কররি না।  

         

প্রশ্ন: ২৪ মরাগ ককাংিা ওযর িা কিরশষ প্ররয়াজরনর কাররণ জমা 
করার কিধান 
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উত্তর: প্রাধানযপ্রাপ্ত মরত মরাগ ককাংিা শরী‘আত গ্রহণরযাগয ওযররর 
কাররণ এিাং কিরশষ প্ররয়াজরন জমা করর সালাত আদায় করা 
জারয়য। কিরশষ ওযররর উদাহরণ হরে সময় না হওয়া। মযমন 
মকারনা মকারনা মদরশ পাাঁচ ওয়াে সালারতর ওয়াে হয় না, কারণ 
সূযে আিার উরে যায় িা রাত লম্বা হয়। মসসি মদরশও জমা করর 
সালাত আদায় করা জারয়য।  

 

প্রশ্ন: ২৫ ভরয়র কাররণ জমা করার কিধান 

উত্তর: প্রাধানয প্রাপ্ত মরত ভরয়র কাররণ জমা করা জারয়য। 


